Zomer 2009
Cambio-uitstapjes
Nu cambio almaar wijder
verspreid raakt, willen we
graag enkele “zomertriptips” meegeven. In alle
cambio-steden proberen we
telkens een standplaats te
voorzien aan of nabij het
treinstation. Veel van onze
klanten nemen immers eerst
de trein, en rijden vandaar
verder
naar
hun
bestemming met een cambio-wagen. Die formule is voor velen erg
handig voor hun werkverplaatsingen, maar ook in je vrije tijd kan dit
een leuke combinatie zijn.
Neem de trein naar Brugge en bezoek met een cambio-wagen de
omliggende polders en abdijen. Met de trein naar Oostende en
vandaar met een autootje op zoek naar de mooiste plekjes aan de
kust. Vanuit Luik de Hoge Venen verkennen of vanuit Namen met de
wagen de Ardennen in. Duizend en één mogelijkheden voor een
daguitstapje of een weekendje er tussenuit. Op onze nieuwe website
kan je nu ook makkelijk zien in welke steden er cambio-wagens zijn
en waar de standplaatsen zich bevinden. En natuurlijk kan je ook bij
onze collega’s in Duitsland terecht: Keulen, Aken, Bremen, Berlijn,
etc.
Kilometertarieven stijgen met 0,01€
Op 1 juli 2009 gaan de kilometertarieven van
cambio omhoog met 0,01€. Deze prijsstijging is een
logisch gevolg van de stijgende benzineprijzen de
afgelopen maanden.
Toen in de tweede helft van 2008 de benzineprijzen
fel daalden, gingen ook de cambio kilometertarieven
naar beneden. Sinds 01/01/2009 stonden onze
tarieven zelfs 0,01€ onder het basistarief zoals
vermeld in de folder. Deze basistarieven gelden zolang de officiële
prijs voor 1 liter Euro 95 zich bevindt tussen 1,30€ en 1,45€. Toen
halfweg mei de benzineprijzen opnieuw de hoogte in gingen, besloten
we nog even af te wachten of de stijgende trend zich door zou zetten.
Vandaag is de officiële prijs al gestegen tot ruim 1,40€ en dus dringt
een prijsaanpassing zich op. Cambio hoopt dat de brandstofprijzen
zich nu zullen stabiliseren. Als de stijgende trend zich echter doorzet
en de grens van 1,45€ wordt overschreden valt een bijkomende
prijsstijging, conform de gebruiksvoorwaarden, niet uit te sluiten.
Nieuwe website:
Zoals jullie weten hebben we sinds een maand een nieuwe website.
Zoals dat gaat bij nieuwigheden, zijn toch nog enkele kleine
kinderziektes opgedoken. Vooral de module om je online als nieuwe
klant in te schrijven moest nog wat bijgeschaafd worden. Dat is
intussen gebeurd. Maar we willen toch nog graag een oproep
lanceren. Vind je het antwoord op een bepaalde vraag niet terug, heb
je typfouten ontdekt of heb je andere suggesties, laat het ons weten!
Wij kijken dan of we er iets aan kunnen verhelpen. Contacteer ons
op 070 222 292 of mail naar vlaanderen@cambio.be.

Tip van cambio-technieker:
Vuile
auto?
Contacteer
cambio!
De cambio-techniekers doen er
alles
aan
om
elke
auto
regelmatig een grondige was- en
onderhoudsbeurt te geven. Toch
durft het al eens gebeuren dat
een auto door de mazen van het
net glipt en er niet al te proper
bij staat. Dat kan bijvoorbeeld
als een auto gedurende een
aantal dagen doorlopend in
gebruik is door verschillende
klanten. Of een wagen staat
geparkeerd onder een boom die
in de lente hars afgeeft.
Kom je dus aan een standplaats
en een wagen staat er niet echt
proper bij, bel dan even naar de
reservatiecentrale. Zij noteren je
klacht zodat de wagen zo snel
mogelijk naar de carwash kan. In
uitzonderlijke gevallen kan de
reservatiecentrale je een andere
wagen geven of kunnen ze je de
toestemming geven om zelf even
bij een carwash langs te gaan.
Cambio betaalt je in dat geval tot
10€ terug, op vertoon van het
betaalbewijsje.
Kortingen bij cambio!
Cambio
biedt
interessante
voordelen aan de leden en
abonnees van haar partners.
Onder meer de abonnees van de
Lijn, de MIVB, de TEC en de
leden van Taxistop, VAB en TestAankoop genieten zo van een
korting. Neem snel een kijkje op
onze nieuwe website voor een
overzicht van de verschillende
kortingsacties.
Surf
naar
www.cambio.be
en
klik
op
“Extra” en daarna “Kortingsacties
bij cambio”.

